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Diana Al-Hadid’s work is remarkable in the 
artist’s direct references to Renaissance 
and Classical art history and architecture. 
Her sculptures’ physicality and visible 
worked-ness suggest archeology and cultural 
historicity, while ultimately engaging – or 
rather, tangling with – the white cube of 
contemporary art. 

The term “white cube” is often used as 
shorthand for the galleries that show 
contemporary art, typically a neutral 
white gallery, with sleek white plinths or 
pedestals. In other words: new, the opposite 
of archeology, decay, and art history. The 
white cube figures heavily in Al-Hadid’s 
works. At the intersection of her sculptures’ 
ghostly, ornate fragments from art history and 
the crisp cultural edifice of the white cube, 
the artist locates an almost electric tension 
between past and present that haunts the 
contemporary galleries exhibiting her work. 

That intersection of art history and the white 
cube manifests physically in her sculptures 
and screens. Al-Hadid often starts with the 
cube of the pedestal or the rectangle of the 
wall and builds outward from it, hollowing 
and layering simultaneously, working with and 
against gravity, with and against history. 
The human figure often partially disappears, 
or melds to fabric, and fabric stands in for 
skin. Figures deform their cubic pedestals, 
which in turn drift and melt away from the 
spot where a pedestal might normally be.

on cover and this page:  
Phantom Limb, 2014
Steel, polymer gypsum, 
fiberglass, polystyrene, 
wood, plaster, metal mesh, 
aluminum foil, pigment
269.2 x 350.5 x 363.2 cm
Photo: Markus Wörgötter
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In the center of the gallery sits Phantom Limb, the 
sculpture after which this exhibition is named (full view 
on previous page, detail at right). The term “phantom 
limb” refers to a condition when a person continues 
to feel sensations in a limb that is no longer there. In 
this artwork, a fragmented sculpture of a body floats 
atop a cloud-like mountain. Behind it a small white box 
supports a leg and foot – perhaps the phantom limb in 
question. Its traditional plinth is remarkable in how solid 
it appears compared to the other pedestal-like forms in 
the sculpture. 

On one side of the sculpture are stacked a series of cubes. 
While a pedestal would traditionally hold a sculpture 
up, here the cubes appear to melt and drift away from 
under the figure, and evaporate into the air. One might 
ask: is this sculpture in the process of being unearthed, or 
disappearing? The notion of “process” is important, both 
in the sense of the sculpture’s appearance of being in 
the process of either emerging or disappearing, and also 
in the sense of the artist’s process of making the work. 
The marks themselves – the drips and the cracks and the 
organic forms – become central to how we understand 
what we are seeing. Each mark carries her gesture, on the 
one hand, and implies movement, on the other.

To the left and the right of this central sculpture, two white 
gallery walls also appear to dissolve, and images emerge 
from their surface in an inset painted screen. For both of 
these inset screens, the artist drew on specific artworks 
from history. The Sleepwalker is based on Gradiva, a bas-
relief from Ancient Greece, and Still Life With Gold is based 
on a painting known as the Allegory of Chastity, by Hans 
Memling, from the Renaissance. 
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These three works – Phantom Limb, Sleepwalker, and Still 
Life with Gold – as a group the artist named “the fates” 
as they represent women in different stages of walking, 
standing, and sitting. Surrounding the three in the NYUAD 
Art Gallery space are a series of panels and sculptures 
that also relate to these central “fates” in some way. 

The Sleepwalker inset features a series of block-like 
forms, almost like stairs. Each block represents a section 
of the sculpture it is based on, a 4th-century BCE Greek 
bas-relief of a robed woman walking. It was first named 
“Gradiva” (“she who walks”) in the 1906 novella by 
Wilhelm Jensen, Gradiva: a Pompeiian Fancy. In it the 
protagonist, an archeologist, becomes obsessed with 
the figure, and imagines meeting her as a lost childhood 
friend, come to life among the ruins of Pompeii. Sigmund 
Freud later produced an analysis of the novella’s 
protagonist, in which Pompeii serves as the protagonist’s 
unconscious and Gradiva unlocks its secrets. While 
Jensen’s literary invention, “Gradiva” is most associated 
with Freud, who hung a replica of the bas-relief in his 
office, to “symbolize the interplay between memory and 
artifact.”[1] It is worth noting that this Gradiva reference 
appears more than once in Diana Al-Hadid’s art, 

particularly when one considers that interplay between 
memory and object in her work as well.

The artist decided to section the figure’s body into four 
quadrants, staggering it so that, as the artist describes 
it, “she kind of leaves part of her body behind as she 
progresses through space” and the sectioning also echoes 
the formal elements of the “pedestals and some of the 
other squares and rectangles and sharp edges that I used 
in Phantom Limb.” [2]

left:
The Sleepwalker, 2014

Polymer gypsum, fiberglass, 
steel, gold leaf, pigment

365.8 x 335.3 x 20.3 cm
Photo: Markus Wörgötter

right:
Gradiva, 4th century BCE 

Greek bas-relief
Photograph by Rama,  
Wikimedia Commons,

Cc-by-sa-2.0-fr: 
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In Still Life With Gold one can make out a rendering of 
the Renaissance painting by Hans Memling, Allegory of 
Chastity. The artist notes that she’s been very interested 
in that painting for years, and particularly how fixed the 
figure of the woman is in the mountain. In this wall inset, 
Al-Hadid has made a painting that further merges the 
woman and the mountain, such that the folds of her dress 
and the crevices of the rocky peaks might appear to be 
one piece. 

The artist notes the contrast between this inset, with 
a woman who’s immobile in the landscape, and the 
Sleepwalker inset, depicting a woman who is constantly 
moving. As she puts it, “they’re both characters that are 
sort of out of our reach, and really play with a sense of 
scale.” Of this group of “fates,” one is still, the other is 
moving, and the third, Phantom Limb, might be read as  
a mid-point, emerging from a melting rocky mountain,  
or perhaps submerging into it.

Hans Memling (circa 1433–1494)
Allegory of Chastity, 1475
Oil on panel, 
Allégorie de la chasteté ou 
la Sainte Pureté dans une 
forteresse d’améthyste gardée 
par deux lions (MJAP-P 857)
Credit: Paris, Musée.e 
Jacquemart-André –  
Institut de France
© Studio Sébert Photographes

above:
Still Life with Gold, 2014
Polymer gypsum, fiberglass, 
steel, gold leaf, pigment
339.1 x 365.8 x 20.3 cm
Photo: Markus Wörgötter
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Beyond this group of 3 “fates” are two sculptures in 
bronze. In Vanishing Point, the toes of a foot are all that 
remain, as it appears to melt into and away from a plinth, 
on a pedestal. Made in 2010, this sculpture was part of a 
series of bronzes she made in which disembodied feet 
dissolve around or into plinths. The disconnected leg 
or foot is indeed a motif in her work. Vanishing Point 
prefigures the leg-supporting plinth of Phantom Limb, yet 
in that case it is the only part of the larger sculpture that 
appears intact.
 

The most recent bronze, Untitled, looks as if a sculpture 
has simply melted to the ground. In both cases, as with 
so much of her work, the viewer is invited to read these 
sculptures as moments in time, perhaps the moment of a 
sculpture’s dissolution. She describes Untitled also as a 
kind of mirror, and yet one cannot see one’s reflection in 
the mirror. It is instead the idea of a mirror, a sculpture of 
an object that reflects us back to our own eyes, inviting us 
to contemplate the viewer’s own act of seeing this work.

Soon after she made the Vanishing Point sculpture, 
Al-Hadid produced one of her most major sculptures, 
Gradiva’s Fourth Wall (2011). Like the work Sleepwalker, 
this also refers to the bas-relief sculpture of Gradiva. 

Untitled, 2014
Bronze

1.9 x 81.3 x 76.2 cm
Photo: Markus Wörgötter

Vanishing Point, 2010 
Bronze 
53.3 x 25.4 x 48.3 cm
Collection of H.H. 
Sheikha Manal Bint 
Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum
Photo: Jason Wyche
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This piece shares some of the floating and draping forms 
of Phantom Limb, but here the drapery stands in for 
the human figure, and from certain angles it looks as 
if a draped person lays across the top, and from other 
angles no figure appears. Her work consistently makes 
visible both the interior and exterior of forms, and the 
use of drapery as de facto skin throughout this work 
creates an effect of looking through a body without ever 
actually seeing the body. As she describes it:

In the case of this sculpture the fabric of the figure and 
the fabric of the environment that surrounds it are all 
made of the same material. So in the same way that in 
the Gradiva story the figure that walks around Pompeii 
is often confused for her surroundings and tends to 
kind of blend into the architecture and kind of become 
kind of confused with the ruins around her, so the use 
of the same material is quite intentional.

The drapery and the dripping make up vertical forms, 
extending over a series of horizontal stacked disks that 
the artist refers to as “puddles.” The artist has described 
these various forms as a means for her to draw in three-
dimensional space. As she puts it:

These puddles cut through the space and in some ways 
try to alleviate the pressure of the sculpture sitting 
firmly on the floor. So they’re what I imagine like these 
liquid puddles that slice through the stage, so that you 
trust the ground a little less… in this work the bottom 
is a series of these horizontal plates, let’s say, and 
the top half is these vertical fabric forms, and they 
converge in the middle.

Gradiva’s Fourth Wall, 2011
Polymer gypsum, fiberglass, 
wood, steel, steel, pigment

466.1 x 484.5 x 335.3 cm
Collection of the Sharjah 

Art Foundation
Photo: Kevin Todora,  

Nasher Sculpture Center
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Typically a sculptor might use drawings to plan a sculpture, 
but Al-Hadid uses the sculpting process itself to sketch 
out her forms, and to draw in three-dimensional space. 
She also makes drawings, but instead of serving as studies 
for sculptures, her drawings are their own kind of two-
dimensional sculpture, in a sense. 

An excellent example of Al-Hadid’s drawing practice comes 
from the same year that she produced Gradiva’s Fourth Wall, 
when she made Untitled, included in this exhibition. She uses 
a technique called “resist” in which one kind of medium is 
laid over another, and the first medium “resists” absorbing 
the second. She explains:
 

First I draw a resist on the surface and it’s a placeholder for 
the image when I lay the drawing horizontally and pour layer 
after layer of ink washes and colors, and when that dries I pin 
it back up vertically, and then I get to work on the surface with 
conté and charcoal, and eraser even, so it’s kind of a little bit 
of a back and forth, first I create the base of the image, and it’s 
barely present, and then I can smother it with marks.

In many ways, her technique parallels her sculpting 
techniques. The result is a form that is both familiar and 
unidentifiable, perhaps like the rocky peaks of Memling’s 
Allegory mountain, or like the complex architectural web of 
a cathedral ceiling. The wash of ink over the resist lends a 
dreamy, cloudy quality to the image, while allowing the whole 
composition to remain transparent and illusory. 

This exhibition includes a triptych of panels that the artist has 
newly completed. Called Attack (2015), Counter-Attack, and 
Attack Again (both 2016), they mirror a triptych by Florentine 
painter Paulo Ucello, who painted his series around 1430, 
called The Battle of San Romano. Al-Hadid’s panels echo 

Untitled, 2011
Charcoal, watercolor, conte  

and pastel on vellum
Unframed: 137.8 x 103.5

Framed: 149.5 x 116 x 6.5
Collection of Barjeel Art Foundation
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Ucello’s use of color and the scale, with each piece over 
3 meters long, and using gold and silver throughout. Her 
panels abstract and dissolve the forms of Ucello’s original 
composition. While Al-Hadid’s works clearly match Ucello’s 
composition, she has mostly omitted the lines used for 
perspectival illusion, focusing instead on the rich interplay 
of organic motion against the sharp linearity of the lances. 

If one understands Al-Hadid’s sculpture as a kind of drawing 
in space, and her drawings as a way of sculpting on paper, 
her wall panels are yet another approach. She describes 
the technique she uses as a hybrid of fresco and tapestry. 
Technically they are similar to fresco, as she mixes color 
into gypsum, and then paints with the gypsum while it’s wet. 
Working fast, she lets the drips run down the work surface 
and dry. Building the image backwards through this gypsum 
painting, she eventually peels it off the work surface, and 
the reverse side becomes the image – one may notice the 
Attack panels reverse the sequence of the Ucello paintings. 

The open areas in the panel are areas she did not paint, giving 
the work a lace-like effect, as one is able to look through her 
painting. She explains, “I’ve come to realize that the process 
is somewhere between making a fresco, maybe, and making a 
tapestry. There are elements in the process that relate to both.”

It is perhaps not surprising that Al-Hadid’s interest in the 
fresco process interconnects with her interest in art history, 
and she recently spoke in a video interview about a fresco 
in the Metropolitan Museum of Art, known as the Cubiculum 
from the villa of P. Fannius Synistor at Boscoreale. This 
ornately frescoed room formed part of an estate entombed 
by the eruption of Mount Vesuvius, and was recovered in the 
Pompeii excavations of 1900. 

left:
Paolo Uccello 
(1397–1475) 
The Battle of San 
Romano (detail: left 
panel) Niccolò da 
Tolentino Leads the 
Florentine Troops, 
circa 1438-40
Egg tempera with 
walnut oil and linseed 
oil on poplar,  
182 × 320 cm

right:
Attack, 2015
Polymer gypsum, 
fiberglass, steel, 
plaster, gold leaf, 
pigment
217.2 x 304.8 x 14 cm
Photo: Matt Grubb
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While she deeply appreciates the fresco technique in the Met’s 
cubiculum she also thinks about the historical moment that it 
belongs to. In the video, Al-Hadid says:

I can’t look at these (frescoes) and divorce myself from 
the event that brought them to us: the eruption of Mount 
Vesuvius in 79 AD... It’s one of the most unfortunate, but for 
history’s sake, fortunate events. It’s kind of horrible to say but 
it’s a strange paradox: this complete destruction annihilated 
an entire region, but at the same time, preserved it. [3]

Al-Hadid’s personal history tempts many a biographical reading 
of her work. Her family relocated from Syria to Ohio in the US 
when she was a young child. Her ancestral region of Aleppo is 
rich in layers of cultural history, dating back to ancient times and 
crumbling anew in Syria’s current chapter. One might see her 
work as a kind of call and response with her country of origin. 
And yet, as she put it when 9/11 was still fresh in our minds:

It’s true that I am in fact, statistically speaking, an Arab 
woman living in New York who made work about fallen 
towers, but I am also a woman from the suburbs of Ohio who 
is deeply interested in Flemish painting and illustrations of 
built structures and myths... all these things are true, but they 
feel a little different depending on the order you put them in 
and what you leave out. [4]

When Al-Hadid selects a frescoed room preserved by the 
catastrophe of Pompeii as her topic for the Met video, and 
when she invokes the Freud-identified figure of Gradiva, she 
acknowledges these various readings of her work. And yet, 
the draping of Gradiva’s robe and the whimsy of perspectival 
illusion in the cubiculum are at the heart of her formal 
explorations – note the way drapery stands in for skin in 
Gradiva’s Fourth Wall, or the way figures and paint drippings 
pile into the flattened space of the Attack panels.

The interplay between memory and artifact Freud saw in 
the Gradiva story resonates in Al-Hadid’s work. Indeed, her 
work invites such “Pompeiian fancy,” to discover and restore 
a magically preserved past, to imagine our future, or to 
stop time, and to experience the past and future living and 
breathing in the present.

This is Diana Al-Hadid’s 22nd solo exhibition since she 
graduated from her Master’s program in fine art 10 years ago. 
We are very proud to welcome you to her first solo show in 
the Arab world.  

— Maya Allison, Director and Chief Curator

[1] “Diana Al-Hadid on the cubiculum from the villa of P. Fannius Synistor at 
Boscoreale.” The Artist Project. The Metropolitan Museum of Art, 2015-2016. 
Web. 12 January 2016.

[2] Except if cited otherwise, all artist’s quotes in this brochure are taken from the 
artist’s discussion in the audio guide to this exhibition.

[3] The information on Gradiva’s invention relies on David Lowenthal, The Past is a 
Foreign Country (New York: Cambridge University Press, 1985), 252-255.

[4] Brent Randall, “Diana Al-Hadid,” Husk, Winter 2013-14, p. 43.
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WE’D LIKE TO THANK THE LENDERS TO THE EXHIBITION:
•  Marianne Boesky Gallery
•  Diana Al-Hadid
•  The Sharjah Art Foundation
•  Barjeel Art Foundation, Sharjah
•  HH Sheikha Manal Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

WE’D ALSO LIKE TO GIVE SPECIAL THANKS TO THE FOLLOWING  
PARTIES WHO MADE THIS EXHIBITION POSSIBLE:
•  Guest Install: Philip Hall, Nick Joyce, Jae Song, Davide Zucco, 

Hasenkamp
•  Audio Guide: Audio by Omar Shoukri, translation by Maryam Wissam, 

transcription by Orsolya Szantho, Arabic voices by Omima El Araby, 
Alaa Edris, special thanks to Muhamed Osman Al Khalil and the 
NYUAD Arabic Studies department.

•  Youth Guide: Azim Al Ghussein
•  Interns: Reine Defranco, Shereena Almehrzi, Anastasiia Zubareva, 

Orsolya Szantho, Alina Lebedeva
•  Serra Pradhan, Rachel Kay, Kathleen Paeth, Davide Zucco, H.H. Hoor 

Al Qasimi, Reem Shadid, Zain Mahjoub, Ramez Mufdi, Sultan Sooud 
Al-Qassemi, Suheyla Takesh, Sarah Gage, Mona Bin Kalli, Farah 
Baghdadi.

THANK YOU TO THE NYUAD ART GALLERY TEAM:
•  Programs Curator: Alaa Edris
•  Campus Exhibitions Curator: Bana Kattan
•  Head of Installations: Samuel Faix
•  Junior Preparator: Zoe Kwa
•  Gallery Coordinator: Sara Lizzul
•  Public Safety: Sajith Kallentumgal, Nani Ram KC, Shankar Karki, 

Santhosh Kumar, Vivian Lopera, Jeseykaran Sudhakaran

Special thanks to our gallery’s Advisory Council: H.E. Zaki Nusseibeh, 
Hilary Ballon, Munira Al Sayegh, Reindert Falkenburg, Kerry Barrett, 
Tarek Al-Ghoussain, Salwa Mikdadi, and Sunil Kumar 

AND TO NYUAD:
•  Brochure: Marin Devine
•  Contracts: Jawadd Butt
•  Facilities: Including Marvin Cornell, Kulvinder Singh, Marcelino 

Romanos
•  Legal: Maheen Pfeffer, Caroline Dmitri, Eric Rassmussen

Special thanks to: Hilary Ballon, Al Bloom, Fabio Piano, Bill Bragin, 
David Darts, Reindert Falkenburg, Lorraine Adkins, Laura Latman, 
Amanda Smith, and Mark Swislocki

All photos are courtesy of the artist and Marianne Boesky Gallery, unless 
otherwise noted.

VISIT US
Exhibition is free 
and open to the 
public:
Monday through 
Saturday: 12-8pm,  
or by appointment
Sunday: Closed

CONTACT US
Gallery telephone: 
+971 2 628 8000
Gallery e-mail: 
nyuad.artgallery@ 
nyu.edu
Gallery website: 
nyuad-artgallery.org
Saadiyat Island, 
NYUAD Campus, 
Building A4

نود أن نشكر الجهات التي أعارت األعامل للمعرض:
•  غالريي ماريان بوسيك

•  الفنانة ديانا الحديد
•  مؤسسة الشارقة للفنون

•  مؤسسة برجيل للفنون، الشارقة 
•  املكتب الثقايف لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم 

ونود أن نخص بالشكر أيضا الجهات التالية ملساهمتها يف إنتاج املعرض:
•  تركيب األعامل: فيليب هول، نيك جويس، جاي سونغ، دافيده زوكو، هاسنكامب

•  الدليل الصويت: اإلنتاج: عمر شكري، الرتجمة: مريم وسام، التملية: أورشوليا زانثو، األصوات 
العربية: أميمة العريب، آالء إدريس، شكر خاص لـ: محمد عثامن الخليل وقسم الدراسات 

العربية بجامعة نيويورك أبوظبي
•  دليل الصغار: عظيم الغصني

•  املتدربني: رين ديفرانكو، رشينة املحرزي، أناستازيا زوباريفا،  أورشوليا زانثو، ألينا ليبيديفا
•  سريرا برادان و رايتشل كاي، يك يت، دافيده زوكو، سمو الشيخة حور القاسمي، ريم شديد، 

زين محجوب، رامز مفدي، سلطان سعود القاسمي، سهيلة طاقش، سارة غيج، منى بن كيل، 
فرح بغدادي

شكراً لفريق عمل رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي:
•  القيم الفني للربامج: آالء إدريس

•  القيم الفني ملعارض حرم الجامعة: بانة قطان
•  رئيس قسم الرتكيب: سامويل فايكس

•  معد مبتدئ: زوي كوا
•  منسقة الرواق: سارة ليزل

•  السالمة العامة: ساجيت كالينتومغال، ناين رام يك يس، شنكر كاريك، سانتوش كومار، فيفيان 
لوبريا، جيسيكاران سوداكاران

شكر خاص للمجلس االستشاري للرواق: سعادة زيك نسيبة، هيالري بالون، منرية الصايغ، 
رايندرت فالكنربغ، كريي باريت، طارق الغصني، سلوى مقدادي، سونيل كومار

نشكر أيضاً يف جامعة نيويورك أبوظبي:
•  تصميم الدليل: مارين ديفني

•  العقود: جواد بت
•  إدارة املرافق: مع كل من مارفن كورنيل، كلفندر سينغ، مارسيلينو رومانوس

•  االستشارة القانونية: ماهني فيفر، كارولني دميرتي، إريك راسموسني

شكر خاص لـ: هيالري بالون، آل بلوم، فابيو بيانو، بيل برايغن، دايفد دارتس، رايندرت 
فالكنربغ، لورين أدكينز، لورا المتان، أماندا سميث، مارك سويسلويك.

جميع الصور بتزويد من الفنانة وغالريي ماريان بوسيك، مامل يتم التنويه بغري ذلك.

زورونا 

الدخول للمعرض مجاين 

ومفتوح للجميع:

من األثنني إىل السبت: 12 

إىل 8 مساءاً، أو عن طريق 

الحجز مسبقاً

األحد: مغلق

اتصلوا بنا

هاتف الرواق:

+971 2 628 8000

 الربيد اإللكرتوين: 

@nyuad.artgallery 

nyu.edu

املوقع: 

nyuad-artgallery.org

جزيرة السعديات، جامعة 

A4 نيويورك أبوظبي، مبنى
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نود أن نشكر الجهات التي أعارت األعامل للمعرض:
•  غالريي ماريان بوسيك

•  الفنانة ديانا الحديد
•  مؤسسة الشارقة للفنون

•  مؤسسة برجيل للفنون، الشارقة 
•  املكتب الثقايف لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم 

ونود أن نخص بالشكر أيضا الجهات التالية ملساهمتها يف إنتاج املعرض:
•  تركيب األعامل: فيليب هول، نيك جويس، جاي سونغ، دافيده زوكو، هاسنكامب

•  الدليل الصويت: اإلنتاج: عمر شكري، الرتجمة: مريم وسام، التملية: أورشوليا زانثو، األصوات 
العربية: أميمة العريب، آالء إدريس، شكر خاص لـ: محمد عثامن الخليل وقسم الدراسات 

العربية بجامعة نيويورك أبوظبي
•  دليل الصغار: عظيم الغصني

•  املتدربني: رين ديفرانكو، رشينة املحرزي، أناستازيا زوباريفا،  أورشوليا زانثو، ألينا ليبيديفا
•  سريرا برادان و رايتشل كاي، يك يت، دافيده زوكو، سمو الشيخة حور القاسمي، ريم شديد، 

زين محجوب، رامز مفدي، سلطان سعود القاسمي، سهيلة طاقش، سارة غيج، منى بن كيل، 
فرح بغدادي

شكراً لفريق عمل رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي:
•  القيم الفني للربامج: آالء إدريس

•  القيم الفني ملعارض حرم الجامعة: بانة قطان
•  رئيس قسم الرتكيب: سامويل فايكس

•  معد مبتدئ: زوي كوا
•  منسقة الرواق: سارة ليزل

•  السالمة العامة: ساجيت كالينتومغال، ناين رام يك يس، شنكر كاريك، سانتوش كومار، فيفيان 
لوبريا، جيسيكاران سوداكاران

شكر خاص للمجلس االستشاري للرواق: سعادة زيك نسيبة، هيالري بالون، منرية الصايغ، 
رايندرت فالكنربغ، كريي باريت، طارق الغصني، سلوى مقدادي، سونيل كومار

نشكر أيضاً يف جامعة نيويورك أبوظبي:
•  تصميم الدليل: مارين ديفني

•  العقود: جواد بت
•  إدارة املرافق: مع كل من مارفن كورنيل، كلفندر سينغ، مارسيلينو رومانوس

•  االستشارة القانونية: ماهني فيفر، كارولني دميرتي، إريك راسموسني

شكر خاص لـ: هيالري بالون، آل بلوم، فابيو بيانو، بيل برايغن، دايفد دارتس، رايندرت 
فالكنربغ، لورين أدكينز، لورا المتان، أماندا سميث، مارك سويسلويك.

جميع الصور بتزويد من الفنانة وغالريي ماريان بوسيك، مامل يتم التنويه بغري ذلك.

زورونا 

الدخول للمعرض مجاين 

ومفتوح للجميع:

من األثنني إىل السبت: 12 

إىل 8 مساءاً، أو عن طريق 

الحجز مسبقاً

األحد: مغلق

اتصلوا بنا

هاتف الرواق:

+971 2 628 8000

 الربيد اإللكرتوين: 

@nyuad.artgallery 

nyu.edu

املوقع: 

nyuad-artgallery.org

جزيرة السعديات، جامعة 

A4 نيويورك أبوظبي، مبنى
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ر أســلوب التصويــر الَجّص للوحة "كوبيكولوم" يف  ويف حني أنها تُقدِّ

املتحــف، إال أنهــا تُفِكر أيضاً يف اللحظــات التاريخية التي تنتمي إليها 

اللوحــة. وتقول ديانا يف الفيديو: 

ال أستطيع أن أنظر إىل تلك اللوحات مبعزٍل عن األحداث التي جلبتها إلينا: 

اندالع بركان فيزوف عام 97. إنها إحدى اللحظات املُؤِسفة من الناحية اإلنسانية، 

ولكنها كانت نوعاً من الحظ للتاريخ. أعلم أن ما أقوله فظيع، ولكنها ُمفارقة 
غريبة أن يُبيد هذا التدمري منطقًة بأكملها، ولكنه مع ذلك يحافظ عليها. ]3[

يُغري التاريخ الشخص لديانا الحديد كثريون بتفسري أعاملها من خالل سريتها 

الذاتية. انتقلت عائلتها من سوريا إىل والية أوهايو يف الواليات املتحدة عندما 

كانت طفلًة صغرية. بلد أجدادها يف حلب غنيٌة بطبقات من التاريخ الثقايف 

الذي يعود إىل العصور القدمية والتي تتهالك تحت الظروف الحالية يف سوريا. 

قد يرى املرء عملها نوعاً من األخذ والرد بينها وبني بلدها األصيل. ورغم ذلك، 

وبينام ذكرى الحادي عرش من سبتمرب ال تزال يف أذهاننا، فقد عرّبت قائلًة:

صحيٌح أنني يف الحقيقة امرأٌة عربيٌة – من الناحية اإلحصائية – تعيش يف 

نيويورك، قدمت أعامالً عن األبراج الساقطة. إال أنني أيضاً امرأة من ضواحي 

أوهايو، ُمهتمُة بشكٍل كبريٍ باللوحات الفلمنكية والرسومات التوضيحية ملا 

بُني من هياكل وأساطري... كل هذا صحيح، عدا أنها تبدو ُمختلفة من وجهة 
عرضك لتلك النقاط وترتيبها. ]4[

حني اختارت ديانا غرفة لوحات الَجص التي حفظتها كارثة بومبي موضوعاً 

ملقابلتها، وحني تستحرض الشخصية التي حلّلها فرويد من رواية غراديڤا، 

فإنها تُِقر بصحة القراءات املختلفة ألعاملها. ومع ذلك، فإن ثنيات رداء 

"غراديڤا" وغرابة الخداع املنظوري يف "كوبيكولوم" لَُهو لُب استكشافاتها 

األساسية. الِحظ طريقة استخدامها القامش بديالً للجلد يف لوحة "جدار 

غراديڤا الرابع"، أو طريقة تكوُّم األجسام وتقطّرات الطالء يف املساحة 

املُسطّحة من لوحات "الهجوم".

إن التفاعل بني الذاكرة والقطع األثرية الذي وّضحه فرويد يف قصة غراديڤا 

له صدى يف أعامل ديانا. إن أعاملها يف الواقع، مثل "وهم بومبي"، تدعو 

الكتشاف ماٍض ُحِفظ بطريقٍة سحريٍة واستعادته، لنتنبأ مبُستقبلنا، أو 

لنوقف الزمن ونحاِول عيش املايض واملستقبل ُمتجسديْن يف الحارض.

هذا هو املعرض الشخص الثاين والعرشون لديانا الحديد، منذ تخرجها من 

برنامج املاجستري يف الفنون الجميلة منذ عرشة أعوام. نحن فخورون جداً 

ونوّد أن نرحب بكم يف أوّل معرٍض فردي لها يف العامل العريب.

—مايا أليسون، رئيس وقيم فني أول

]1[ ديانا الحديد يف حديثها عن لوحة »كوبيكولوم« من قرَص )Fannius Synistor(، يف لقائها بـ»مرشوع الفنان« 
مبتحف مرتوبوليتان للفنون 2016-2015. 12 يناير 2016.

]2[ ما مل يرُّصح بغري ذلك، فكل اقتباسات الفنانة بهذا البحث ُمقتطعة من حديثها يف الدليل الصويت لهذا املعرض.

 ،)The Past is a Foreign Country( 3[ املعلومات املذكورة حول »غراديڤا « مأخوذة من كتاب ديفيد لوينثال[
يف صفحتَْي: 252 و255. )الذي صدر يف عام 1985، ومنشور عىل موقع جامعة كامربيدج.( 

]4[ برنت راندال )Brent Randall( عن ديانا الحديد مبجلة  Husk، شتاء 2013-2014، الصفحة 43.
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ألوان أوتشيلو ومقاييسه، فطول كل لوحة حوايل 3 أمتار، وألوانها ذهبية 

وفضية. إن لوحاتها تجريد للوحات مجموعة أوتشيلو وتحليل لها، 

واستخدامها ملنظور اللوحات األًصلية ملحوظ؛ فقد اعتمدت اللوحات 

األصلية يف جزٍء منها عىل رماح الفرسان وخيولهم لصنع منظور من 

ثالث زوايا، بينام يطابق فن ديانا لوحات أوتشيلو، فقد حذفت معظم 

الخطوط املُستخّدمة يف الخداع املنظوري، ولكنها ركزت بدالً من ذلك 

عىل التفاعل الواسع للحركة العضوية يف مقابل الخطّية الحادة للرماح.

إذا نظر املرء إىل منحوتة ديانا عىل أنها نوع من الرسم يف الفراغ، وإىل 

ية سمٌت آخر.  لوحاتها عىل أنها منحوتاٍت عىل ورق، سيجد أن لوحاتها الَجصِّ

وهي تصف ذلك األسلوب بأنه مزيج من التصوير الَجصِّ والنسيج املُزّركش. 

من الناحية يشبه التصوير الَجّص، حيث متزج اللون بالَجص، ثم ترسم 

بالَجص بينام هو رطب. وبينام هي تعمل برسعة، تسمح لأللوان بالتقطّر 

والجفاف عىل سطح اللوحة. وبعد أن ترسم اللوحة عكسياً باستخدام ذلك 

التلوين الَجّص، تُقرشِّ يف النهاية سطح اللوحة، ويصبح الجانب العكيس هو 

الصورة )وسوف يالحظ املرء أن لوحات "الهجوم" تعكس تسلسل لوحات 

أوتشيلو(. أما املناطق املكشوفة من اللوحة فهي مناطق مل ترسمها، ُمعطيًة 

للوحة تأثرياً يشبه الدانتيل، بحيث ميكن للُمشاِهد أن يرى عرب نسيج اللوحة. 

وهي توضح ذلك بقولها: "لقد أدركُت أن عملية الرسم تلك تجمع بني 

التصوير الَجّص من ناحية، والنسيج املُزّركش من ناحيٍة أخرى. ففي ذلك 

النوع عنارص تنتمي لكال النوعني عىل السواء".

ولعله ليس ُمستغَرباً أن اهتامم ديانا بالتصوير الَجّص يرتبط باهتاممها 

بتاريخ الفن، وقد تحدثت مؤخراً يف فيديو إلحدى مقابالتها عن 

لوحة َجّصية ِجدارية يف متحف مرتوبوليتان للفنون، واملعروفة باسم 

"كوبيكولوم" من قرص بوسكوريايل. هذه الغرفة ذات اللوحات الَجّصية 

املُزّركشة دفنها اندالع بركان جبل فيزوف، واُكتُِشفت يف أعامل تنقيب 

بومبي عام 1900.

اليمني:
هجوم، 2015

جبس بوليمر، ألياف زجاجية، فوالذ، 
جص، أوراق ذهبية، صباغ

217.2×304.8×14 سم

حقوق الصورة: مات غراب

اليسار:
باولو أوتشيلو 

 معركة سان رومانو، حوايل 
1438-1440

اللوحة اليرسى: نيكولو من تولينتينو 
يقود القوات الفلورنسية

متربا البيض مع زيت الجوز وزيت 
بذر الكتان عىل ورق شجر الحور، 

182x320cm
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دون عنوان، 2011
فحم، ألوان مائية، كونتي 

وباستل عىل رّق
دون إطار: 137.8×103.5

مع اإلطار: 149.5×116×6.5 
من مقتنيات مؤسسة برجيل 

للفنون

عادًة ما يستخدم النّحات رسومات تخطيطية للمنحوتة، ولكن ديانا 

تتخذ من مرحلة النحت نفسها ُمسودًة لها، لرتسم يف فراٍغ ثاليث األبعاد. 

كام أنها ترسم لوحات، ولكن بدالً من استخدامها كدراسٍة ملنحوتاتها، 

فإنها تجعل منها انعكاساً ثنايئ األبعاد ملنحوتاتها.

وأحد األمثلة عىل لوحات ديانا كانت يف السنة نفسها التي نحتت فيها 

"جدار غراديڤا الرابع"، حيث رسمت لوحًة غري ُمعنّونٍة يتضمنها املعرض 

الحايل. وقد استخدمت أسلوباً يُدعى "املُقاَومة"، وفيه تستخدم طبقًة 

موضوعًة فوق طبقٍة أخرى، بحيث تقاوم األوىل امتصاص الثانية. وهي 

توضح ذلك قائلًة: 

يف البداية، رســمت طبقة مقاومة عىل ســطح اللوحة، ثّم حّركتها 

إىل الوضــع األفقي ودهنتهــا بطبقاٍت خفيفة من دهاناٍت أحادية 

األلــوان مــن الحرب ، وعندما ّجفت أعــدت تعليقها عمودياً، وبعد ذلك 

أســتخدمت الكونتي )conté( والفحم ، واملمحاة عىل الطرفيني.  

عمليــة إنتــاج اللوحات تبــدأ أوال بإعداد قاعدة للصورة، تكاد ال تكون 

موجــودة ، وبعد ذلك أقوم مبلئها ببعــِض العالمات. فعملية إنتاج 

الرســومات مامثلة منذ البداية.

يف نواٍح كثرية، تجَد أسلوب رسمها يشبه أسلوب نحتها. والنتيجة تكون 

عمالً يجمع بني املألوف وغري املألوف، كام يف حالة القمم الصخرية 

يف لوحة ميملنج: "رمز العفة"، أو كالنسيج املعامري املُعّقد يف سقف 

الكاتدرائية. طبقات الحرب فوق األوساط املُقاِومة تضفي عىل اللوحة 

جودًة حاملًة وغامئة، بينام تسمح للشكل بأكمله أن يبقى واضحاً.

ويتضمن املعرض سلسلًة ُمكّونًة من ثالث لوحات رسمتها حديثاً. وهي 

"هجوم" 2015، و "هجوم معاكس" و "هجوم من جديد" 2016، وهي 

تعكس اللوحة الثالثية التي رسمها الفنان الفلورنيس باولو أوتشيلو 

فيحوايل 1430، وهي لوحة تُدعى "معركة سان رومانو". وتحايك ديانا 



26 10

جدار غراديڤا الرابع، 2011
جبس بوليمر، ألياف زجاجية، خشب، 
فوالذ، صباغ
466.1×484.5×335.1 سم
من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون

حقوق الصورة: كيڤن تودورا، مركز 
نارش للنحت

وهي تتقاســم مع "وهم األطراف" بعض األشــكال العامئة واملَثنية، 

ولكن الثنيات هنا متثل شــخصية اإلنســان، فمن إحدى الزوايا يبدو 

وكأن هنــاك شــخص ُمكتٍَس يرقــد عىل الجزء العلوي، أما من الزوايا 

األخــرى ال يظهــر يشء. أعاملها دامئاً ما تصنع منظوراً ســواء من الناحية 

الداخليــة أو الخارجية، واســتخدامها الجوخ كجلٍد واقعي يف جميع 

أجزاء املنحوتة يخلق انطباعاً مشــابهاً للرؤية من خالل جســد، دون 

مشــاهدة ذلك الجســد يف الحقيقة. وقد وصفت ذلك قائلًة: 

يف هذه املنحوتة، نســيج الشــخصية ونســيج ما يحيط بها مصنوعان 

من املادة نفِســها. وهو ما يشــبه رواية غراديڤا، حيث كانت متيش 

الشــخصية يف أنحــاء بومبي، وكثرياً ما ترتبك مــام يحيطها، ومتيل للمزج 

بــني الفن املعامري واالضطراب الــذي يصيبها من أنقاض املدينة حولها. 

ولذلك فاســتخدام املادة نفسها مقصود متاماً.

األقمشــة والتقطُّرات يشكالن أشــكاالً عموديًة، متتد عىل سلسلة من 

األقراص املُكّدســة أفقيًّــا، وصفتها الفنانة بـ "الرِبَك"، ووصفت هذه 

األشــكال املختلفة بأنها وســيلة متكنها من الرســم يف فراغ ثاليث األبعاد. 

حيث قالت:

إن هــذه الــرِبَك متتد يف الفراغ يف محاولــٍة لتخفيف ضغط املنحوتة 

القابعــة بثبــاٍت عىل األرض. لذا فأنا أنظر إليها وكأن هذه الرِبَك الســائلة 

تتــرسب عــرب القاعة، ما يجعلك تحرتس أكرث من األرض. الجزء الســفيل 

يف هــذه املنحوتة عبارة عن سلســلة مــن هذه اللوحات األفقية، ونصفها 

العلــوي يكون عمودياً وُمكّوٌن من تلك األنســجة األفقية، ويتالقيان يف 

الوسط.
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توجــد خلف مجموعة األقدار الثالثــة تلك منحوتتان من الربونز. 

إحداهام اســمها "نقطة التاليش"، وفيها ال تجد ســوى أصابع األقدام 

التــي تبــدو وكأنها تذوب يف قاعــدة التمثال أو ترتفع منها، وهي قاعدة 

ال تختلــف عــن القاعدة التي تحمل الســاق يف "وهم األطراف". نحتتها 

ديانــا يف 2010، وكانــت جزءاً من مجموعــة برونزية تظهر فيها األقدام 

وكأنهــا تــذوب يف القاعدة أو يف داخلها. األقدام والســيقان املُفّككة أحد 

عنــارص أعاملهــا. لوحة "نقطة التاليش" تنبئ ُمســبقاً عن القاعدة التي 

تحمل الســاق يف "وهم األطراف"، وهي يف الواقع الجزء الوحيد الذي 

ظهر سليامً غري ذائٍب.

أما املنحوتة الربونزية األخرية، "بدون عنوان"، فتظهر وكأنها ذائبة متاماً. 

ويف كلتا الحالتني، كام هو الحال يف كثري من أعاملها، مطلوب من املُشاِهد 

أن ينظر للمنحوتات وكأنها لحظاٍت من الزمان، لحظات اضمحالل 

املنحوتة. وتصف الفنانة لوحة "بدون عنوان" وكأنها مرآة، ولكن ال يرى 

املرء انعكاسه فيها. إنها متثل فكرة املرآة التي تعكس رؤيتنا الخاصة، 

وهي بذلك تدعونا للتأمل يف رد فعل املُشاِهد حني يرى عملها.

وبعد فرتٍة وجيزٍة من نحتها "نقطة التاليش"، أنتجت واحدًة من أهم 

منحوتاتها: "جدار غراديڤا الرابع" 2011. وهو مثل "املرسنم" مستوحى 

من نحت غراديڤا النافر. 

نقطة التاليش، 2010
برونز
53.3×25.4×48.3 سم
من مقتنيات سمو الشيخة منال 
بنت محمد بن راشد آل مكتوم

حقوق الصورة: جايسون وايش

دون عنوان، 
  2014

برونز
1.9×81.3×76.2 سم

حقوق الصورة: ماركوس وورغوتر
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ويف لوحــة "طبيعــة صامتة مع الذهــب"، يتلمس املرء أثراً من لوحة 

"رمــز العفــة" لفنان عرص النهضة هانز ميملنغ. أشــارت الفنانة إىل أنها 

كانت ُمهتمًة بتلك اللوحة لســنوات، وخصوصاً ثبات شــخصية املرأة يف 

الجبــل. ويف اللوحــة املُركّبة، دمجت ديانا بني شــخصية املرأة والجبل، 

بحيث تبدو طيّات مالبســها وشــقوق الجبل قطعًة واحدًة.

وأشــارت الفنانــة إىل التناقض بني تلــك اللوحات، بني لوحة تصور امرأة 

راســخة كالجبل، وأخرى – غراديڤا – تصورها متحركًة باســتمرار. 

وتقــول: "إنها تبدو كرموٍز ليســت مبتناول أيدينــا نوعاً ما، وتتالعب مع 

إحساســك باملقاييس"، فواحدة ســاكنة، وأخرى متحركة، أما الثالثة – 

وهــم األطــراف – فيمكن رؤيتها وكأنهــا ُمنبِثقة من جبل صخري ذائب، 

أو لعلهــا مغمورة فيه.

طبيعة صامتة مع الذهب، 2014
جبس بوليمر، ألياف زجاجية، 

فوالذ، أوراق ذهبية، صباغ
339.1×365.8×20.3 سم

حقوق الصورة: ماركوس وورغوتر

هانز مملنغ )حوايل 1433-1494(
 رمز العفة، 1475

آلوان زيتية عىل لوح
رمز العفة أو قديسة الطهارة 

املسجونة داخل حصن يحرسه أسدان 
)MJAP-857(

الحقوق: باريس، متحف جاكامر-
أندريه – املعهد الفرنيس

 © صور ستوديو سيرب
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تظهر تلك األعامل الثالثة – وهم األطراف، واملرسنم، وطبيعة صامتة مع 

الذهب  – ضمن مجموعة أطلقت عليها الفنانة اسم "األقدار"، حيث متثل 

جميعها نساًء يف ثالثة مراحٍل ُمختلفٍة من َميٍش ووقوٍف وجلوس. ويحيط 

بتلك األعامل الثالثة يف رواق الفن يف جامعة نيويورك أبوظبي مجموعة 

من اللوحات واملنحوتات التي تتعلق مبضمون أعامل "األقدار" بطريقٍة أو 

بأخرى.

صورة "املرسنم" املُركّبة تُظهر سلســلة من األشــكال املُتكتّلة التي تُشــِبه 

الدرج. يف كل واحدة من هذه القطع ســرتى شــكل، وهي مستوحاة 

مــن نحــت يوناين نافــر من القرن الرابع قبل امليالدي، المرأٍة ذات رداء 

متيش وتجوُب شــوارَع بومبي. ظهر هذا االســم "غراديڤا" – املاشية – 

يف روايــة فلهلم ينســن التــي كتبها يف عام 1906، وهي رواية خيالية 

إيطاليــة، وتحــيك قّصة عالِم اآلثار الذي يطارد هذا النوع من النســاء 

ويتمنــى مقابلتهــا وكأنها صديقــة طفولة ضائعة تظهر من بني أطالل 

مدينــة بومبــي. هذه املرأة هي من نســج خياله ، والتي أصبحت أيضاً 

شــخصية حقيقية تأرسه وتجذبه بطريقة مشــيها إىل حد الهوس. لقد 

قــّدم ســيجموند فرويد الحقاً تحلياًل لبطــل الرواية، تظهر فيه مدينة 

بومبي وكأنها الوعي البطل، وغراديڤا تســرب أغواره. كان إبداع ينســن 

األديب وثيــق االرتبــاط بفرويد، حتى أنه علّق نســخًة منه يف مكتبه ليميز 

التفاعــل بــني الذاكرة والقطع األثرية. ]1[  ومن الجدير بالذكر أن اإلشــارة 

لغراديڤــا ظهــرت أكرث من مرٍة يف أعــامل ديانا الحديد، وخاصًة عندما 

ينظــر املرء للتفاعل بــني الذاكرة والقطع األثرية يف عملها.

قّسمت الفنانة جسد الشخصية إىل أربعة أجزاٍء ُمتعرّجة، تبدو "وكأنها 

ترتك جزءاً من جسدها وراءها وهي متيش" كام وصفتها الفنانة. وأضافت: 

"إن هذا التقسيم ميثل األجزاء الرئيسة للركائز واملربعات واملستطيالت 
األخرى والحواف الحادة التي استعملتها يف وهم األطراف". ]2[

اليمني:
املرسنم، 2014

جبس بوليمر، ألياف زجاجية، فوالذ، 
أوراق ذهبية، صباغ

365.8×335.3×20.3 سم

حقوق الصورة: ماركوس وورغوتر

اليسار:
 غراديڤا، نحت إغريقي غائر 
من القرن الرابع قبل امليالد 

 الصورة بعدسة راما، 
ويكيميديا كومونز
Cc-by-sa-2.0-fr
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يقبع يف وسط املعرض العمل النحتي "وهم األطراف"، وهو العمل 

النحتي الذي ُسّمي املعرض عىل اسمه. يُشري إىل الشعور الذي مير به 

صاحب أحد األطراف املفقودة، كالذراع أو الساق، وكأن هذا الطرف 

موجوٌد وقادٌر عىل الحركة. يظهر يف هذا العمل الفني عمٌل نحتي 

مكسوٌر جزئياً لجسد أنثى يطفو عىل قّمة جبٍل يُشاِبه الغيوم، وخلفها 

داً الشك يف وهم األطراف.  مكعٌب أبيض صغري ميسك قدماً وساقًا، ُمجسِّ

تبدو القاعدة ُملفتًة لالنتباه بصالبتها، باملقارنة بباقي األشكال الشبيهة 

بالقاعدة يف ذلك العمل النحتي.

توجد عىل أحد أطراف العمل النحتي هذا سلسلٌة ُمكّدسٌة من القوالب. 

ويف حني أن القاعدة عادًة ما تدعم العمل النحتي، غري أن القوالب تظهر 

هنا ذائبًة وُمنجرِفًة بعيداً من تحت الجسم، ثم ذائبًة يف الهواء. وقد 

يسأل أحدهم: أميثل ذلك العمل النحتي مرحلة البعث أم االضمحالل؟ 

إن مفهوم "مرحلة" هنا مهم، سواٌء مبعنى ظهور العمل النحتي وكأنه مير 

مبرحلة النشوء أو االضمحالل، أو مبعنى املرحلة التي متر بها الفنانة يف 

ُصنِعها عملها. العالمات نفسها، من تقطُّرات وشقوٍق وقوالب عضوية، 

تصبح ذات أهميٍة رئيسٍة يف فهمنا ملا نراه. فكل عالمة لها داللتها من 

ناحية، وتجسد نزعًة من ناحيٍة أخرى.

وعىل ميني العمل النحتي ويساره يوجد اثنان من جدران املعرض البيضاء 

التي ترمز أيضاً لالضمحالل، وعىل سطحهام تظهر رسومات للوحٍة ُمركّبة. 

ويف تلك اللوحات رسمت الفنانة أعامالً فنيًة تاريخية ُمحّددة: لوحة 

"املرسنم" املستوحاة من لوحة "غراديڤا" ذات النحت النافر من اليونان 

القدمية، و"طبيعة صامتة مع الذهب" املستوحاة من لوحة "رمز العفة" 

لفنان عرص النهضة هانز ميملنغ.
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َترُبز اأعمال الفنانة ديانا احلديد يف اإ�ضارتها املبا�رصة اإىل ع�رص النه�ضة وتاريخ 

الفن الكال�ضيكي والهند�ضة املعمارية. تدور فل�ضفة منحوتاتها واأعمالها الفنية 

حول الآثار وتاريخية الثقافة – وترتبط مع "املكعب الأبي�ص" اخلا�ص بالفن 

املُعا�رِص.

كثريًا ما ُي�ضتخّدم ُم�ضّطلح "املكعب الأبي�ص" لالإ�ضارة اإىل الأروقة التي تعِر�ص 

ا. وعادًة ما يكون رواًقا نا�ضع البيا�ص، ذا قواعَد اأو ركائَز حجريٍة  ا ُمعا�رِصً فنًّ

مل�ضاء. اإنه جت�ضيد للحداثِة التي تقف على النقي�ص من علم الآثار وتاريخ الفن 

وال�ضمحالل. وتتج�ضد خ�ضائ�ص القالب الأبي�ص ب�ضدٍة يف اأعمال ديانا احلديد. 

فبمنحوتاتها املُزخّرفة بطيٍف من تاريخ الفن املُتقاِطع مع ن�َضارة املكعب الأبي�ص 

الثقافية، تبعث الفنانة مبا ُي�ضبه وَهجًا كهربائيًا بني املا�ضي واحلا�رص يجذب 

 اإىل ن�رص اأعمالها.
ْ

معار�ص الفن احلديث لل�ضعي

ا يف منحوتاتها ولوحاتها.  هذا التالحم بني تاريخ الفن واملكعب الأبي�ص يظهر جليًّ

عادًة ما تبداأ ديانا عملها من القاعدة اأو اجلدار امل�ضتطيلي املُواِجه، ثم تتو�ضع يف 

فًة اأو وا�ضعًة طبقاٍت يف اآٍن واحد، ُم�ضتِغلًة اجلاذبية اأو  عملها نحو اخلارج، ُموِّ

ه. غالبًا ما يتوارى اجل�ضد الب�رصي يف نحتها، اأو  دِّ ُمعاِك�ضًة لها، ومع التاريخ و�ضِ

ُيخّلط مع القما�ص الذي يكون بدياًل للجلد. ُتخفي املنحوتاُت قاعدتها املُكعبة، التي 

تنجرف بدورها وتنزوي بعيدًا عن املو�ضع الذي كانت فيه.

وهم األطراف، 2014
فوالذ، جبس بوليمر، ألياف زجاجية، 

بوليسرتين، خشب، جص، شبك 
معدين، رقائق أملنيوم، صباغ
269.2×350.5×363.2 سم

حقوق الصورة: ماركوس وورغوتر
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